
Informasjon til medlemmene i Norsk Highland 
Cattle Forening 
 

Bakgrunn. 
Avlsarbeidet hos Highland Cattle i Norge er ikke godt organisert og det er noe 

foreningen vil jobbe målrettet mot. På grunn av mangelfullt dataregister på rasen er det 

ikke mulig å regne ut avlsindekser som kan brukes ved valg av avlsdyr til å styre avlen 

fremover. Avlsindekser beregnes fra registrerte data på dyret selv og slektninger av 
dyret.  

Aktiv avl ved bruk av avlsindekser er godt etablert hos sau og andre kjøttferaser. Det vil 

nok ta en stund før vi klarer å registrere nok data til å få beregne sikre avlsindekser, men 
det er viktig at vi kommer i gang med dette arbeidet. 

Formål. 
1. Godkjente Aktive Avlsbesetninger 

o Det er fullt mulig at enkelte besetninger kan oppnå TYR sin godkjenning 
som Aktiv Avlsbesetning. 

o Detaljert beskrivelse av minstekrav finner en på TYR sine nettsider, men i 
korthet gjelder dette for besetninger med minst 10 stambokførte mordyr, 
vektregistreringer for 80 % av kalvene (fødsel, 200 og 365 dager), og 
minst 30 % bruk av semin i besetningen 

o Vi oppfordrer også besetninger med mindre enn 10 stambokførte mordyr 
om å oppfylle de resterende krav. 

2. Avlsindekser 
o Det å få på plass avlsindekser vil være et viktig verktøy i å avle på målbare 

egenskaper. 
o Dette vil bli viktig både for den nasjonale populasjonen, samt nede på 

besetningsnivå. I enkeltbesetninger vil det bli enklere å velge avlsdyr, 
spesielt avlsokse, som kan tilføre flokken ønskede avlsegenskaper 

o Ved valg av seminimport vil en kunne prioritere egenskaper som er 
ønsket i den nasjonale avlen, og det kan, på bakgrunn av innspill fra 
medlemmer bli mulig å importere semin med spesifikke egenskaper. 

o Dyr med avlsindekser vil kunne oppnå en høyere livdyrpris på grunn av 
avlsinformasjon på dyret. 

 
Første fase i avlsarbeidet: 

• Dette starter NÅ!  
• Få i gang registreringer slik at vi kan begynne å beregne avlsindekser 
• Registreringer gjøres i storfekjøttkontrollen 

 
Arbeid ute i besetningene: 

• Det må registreres opplysninger på 80 % av dyra i besetningene for å bli godkjent 
i modellen 

• Innmelding i storfekjøttkontrollen 
• Vi ønsker registreringer inn fra både stambokførte og ikke stambokførte dyr. 

Dersom en av foreldrene er stambokførte vil registrerte data på avkom gjøre 
avlsindeksene sikrere  



 

• Registrering av vekter: for å kunne bruke 365-dagers vekten i modellen må alle 
tidligere vekter være registrert. 

o Fødsel:  0 – 4 dager  
o 200-dagers:  150 – 275 dager 
o 365-dagers:  315 – 415 dager 

• Fødselsforløp: Registrering av hendelser rundt kalving (fyll in så mye som mulig 
av postene i storfekjøttkontrollen) 

 
Hvordan komme i gang: 

• Fødselsvekt: her kan en nytte en håndholdt vekt som går opp til 50 kg, for 
eksempel en bagasjevekt. 

• Vekt av eldre dyr kan utføres på egnede vekter eller målebånd.  
o Brystomfanget (cm) kan brukes til å beregne levendevekt, men dette 

innebærer en viss usikkerhet. Uansett, så er målebånd et godt alternativ til 
ingen vektregistrering, men det erstatter ikke å veie dyra. 

• Behandlingsboks og tilhørende vekt: Det er absolutt å anbefale. Dette sikrer HMS 
for både folk og fe ved håndtering, behandlinger, drektighetsundersøkelser og 
insemineringer.  

 
Foreningen har inngått en fordelsavtale for medlemmer hos Ålgård Landbrukssenter, 
AK Maskin på forskjellige varer fra Ritchie. Oppdatert medlemsliste fra 06.03.2017 vil 
brukes. Medlemmer bes referere til medlemskap i Norsk Highland Cattle Forening 
og/eller tilbudsnummer 11974 ved kontakt med Ålgård Landbrukssenter. Vår 
kontaktperson der er Kjell Asbjørn Olsen og han kan nås på telefon 
51611940/90411521 eller pr e-post kjell@alg-land.no.  
Du kan lese mer om produkter fra Ritchie på nettet, (http://www.ritchie-
d.co.uk/index.php?route=product/category&path=107_71_77).  
 

Varenr Varenavn Pris Rabatt Vår pris 
337G BEHANDLINGSBOKS HØYLANDSFE 29297,- 26 21500,- 
337G-
300 

VEIERAMME FOR 337G 
BEHANDLINGSBOKS 

5870,- 
31 4000,- 

333G-
1010 

LOADBARS TRUTEST MP1010 TIL 
PLATFORM 333G 

17990,- 
16 15000,- 

61513 ELEKTRONISK VEKT TRUTEST N5 8412,- 25 6300,- 
828991 EZIWEIGHT 7 ELEKTRONISK VEKT 7 12700,- 17 10500,- 

Tilbudet ble satt 23.02.2017, og prisene kan variere noe etter valutakurser o.l. 
 
Vi jobber videre med andre fordeler for medlemmene, og til de som blir oppfyller 
registreringskrav for Aktiv Avlsbesetning. Vi arbeider med å finne en god løsning for de 
som har besetningsstørrelse fra 6 til 10 stambokførte mordyr. 
 
Ved spørsmål kan foreningen og alvsutvalget kontaktes direkte. 
 
Lykke til med avlsarbeidet, 
 
Siv Meling 
Leder i Avlsutvalget 
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